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1. INTRODUÇÃO (CAIXA ALTA arial 12 negrito centralizado)

As moscas vêm acompanhando o homem, deste os tempos remotos. As 

primeiras citações sobre este artrópode datam da idade antiga na Bíblia, onde se 

encontra menção no Livro do Êxodo, na qual foram consideradas como a 4° Praga 

do Egito. Esses dípteros são amplamente conhecidos por viverem em constante 

companhia com o homem e principalmente, com os alimentos, onde muitas vezes, 

passa considerável parte de suas vidas no interior de nossas casas, dentro de 

currais, estábulos, granjas, além de estarem presentes no comércio e indústria 

alimentícia. 

Existem diversas espécies de moscas domésticas catalogadas, no entanto 

Musca domestica é a espécie com maior relevância do ponto de vista de Saúde 

Pública. 

2 enteres arial 12 

Arial 10 - iniciar paginação com algarismos arábicos. A contagem das folhas começa a partir da 
folha de rosto (lembrem-se que a ficha catalográfica não é contada), mas a numeração só aparece 
na primeira folha do texto (Introdução). 

Recuo de 
primeira linha 
de 1, 25 cm 

O item Introdução é a justificativa do trabalho. O texto da introdução deve 
ser claro, conciso e pode vir ou não acompanhado de citações de outros 
autores. Vale ressaltar que há necessidade de citações quando ocorrer 
dados de instituições ou de outros autores. Ao final do item Introdução deve 
esta contido explicitamente o objetivo do trabalho desenvolvido.
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2. REVISAO DE LITERATURA (CAIXA ALTA arial 12 negrito centralizado)

2 enteres arial 12 (espaçamento 1,5 para todo 
texto da dissertação, com exceção de tabelas e 
figuras) 

2.1 Biologia de Musca domestica (arial negrito 12 cx baixa) 

A espécie M. domestica (LINNAEUS, 1758) pertencente à Classe Insecta, 

Ordem Diptera, Família Muscidae e Subfamília Muscinae é considerada um 

artrópode cosmopolita, sendo mais adaptada ao clima tropical (GREENBERG, 

1973). Podendo ser encontrada em todo mundo, com exceção em regiões árticas e 

de altitudes maiores. Nos demais climas esta espécie é altamente adaptada pela 

facilidade de encontrar alimento, em grande variedade e de matéria orgânica em 

decomposição, tanto de origem vegetal, quanto de origem animal (HECHT, 1970). 

2.1.1 Formas adultas (arial negrito 12 cx baixa) 

1 enter arial 12 

2 enteres arial 12 

1 enter arial 12 

Em sua fase adulta é um inseto muito inquieto e curioso, voando por todas as 

partes, frequentemente, segundo se supõe, impelidas pela necessidade de averiguar 

lugares para se alimentar e em busca de locais para realização de suas posturas 

(HECHT, 1970). 

As moscas domésticas adultas sob a ação muscular, da pressão sanguínea e 

dos sacos aéreos na cabeça (GREENBERG, 1973, MARICONI; GUIMARÃES; 

FILHO, 1998). 

O item Revisão de Literatura é a o levantamento bobliográfico do que há 
atualmente sobre o tema, como uma fundamentação teórica para o embasamento 
da discussão do trabalho. O texto não deve conter informações do autor e todos os 
paragrafos devem vir acompanhado das citações. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS (CAIXA ALTA arial 12 negrito centralizado)

Localização da experimentação (arial negrito 12 cx baixa) 

A manutenção da colônia de M. domestica e os testes controlados foram 

realizados no Laboratório de Quimioterapia Experimental em Parasitologia 

Veterinária, do Departamento de Parasitologia, Instituto de Veterinária, da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, BR-465, KM 7, Município de 

Seropédica, Estado do Rio de Janeiro. 

Os testes em nível de campo foram realizados no aterro sanitário do 

Município de Seropédica, RJ (Figura 1). 

Figura 1 - Vista parcial do Depósito de Lixo da Prefeitura Municipal 
de Seropédica,RJ. (fonte arial 12, espaçamento simples, sem recuo do 

texto centralizado) 

2 enteres arial 12 

2 enteres arial 12 

FONTE: arquivo pessoal (fonte arial 10) 

As figuras devem ser centralizadas, com seu titulo acima e a fonte abaixo. Titulo e fonte 
também centralizados (ABNT 2018)

quando no formato de artigo, deve ser inserido, a partir desta pagina, o artigo no 
formato da revista escolhida, seguindo as regras da revista, mas com as normas 
inseridas no item ANEXOS.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO (CAIXA ALTA arial 12 negrito centralizado))

Em relação aos animais banhados com solução de erva-de-santa-maria a 5%, 

observou-se uma redução média na infestação após o tratamento de 46,46%. A 

redução foi de 52,50% na infestação no 1º dia, 60,00% no 9º e de 56,25% no 16º dia 

(Tabela 1). 

TABELA 1 – Número (N) e porcentagem (%) de redução de teleóginas de 
Rhipicephalus (Boophilus) microplus Can. em bovinos mestiços Holandês, antes e 
após a aplicação de banhos com solução a 5% de erva-de-santa-maria 
(Chenopodium ambrosioides L.), solução de amitraz a 0,025% e veículo, no período 
de outubro a novembro de 2010. (arial, 12, espaçamento simples, sem recuo do texto à 
esquerda) 

Dias de Avaliação TRATAMENTOS 
Solução de 

Erva-de-Santa-Maria 
Solução de 

Amitraz 0,025% 
Veículo 

N % N % N % 
Antes do Tratamento 80 - 84 - 74 - 
1º dia pós-tratamento 38 52,50 37 55,95 44 40,54 
3º dia pós-tratamento 45 43,75 27 67,86 28 62,16 
7º dia pós-tratamento 53 33,75 40 52,38 55 25,68 
9º dia pós-tratamento 32 60,00 55 34,52 56 24,32 
16º dia pós-tratamento 35 56,25 28 66,67 27 63,51 
21º dia pós-tratamento 54 32,50 41 51,19 63 14,86 

Média pós tratamento 42,83ns
 46,46NS 38ns 54,76NS 45,50ns 38,51NS

ns Não significativo a 5% de probabilidade (p>0,05) nas colunas para N entre tratamentos. 
NS Não significativo a 5% de probabilidade (p>0,05) nas colunas para porcentagem entre tratamentos. 
CV – Coeficiente de variação. (Legenda – Arial, 10, espaçamento simples). 

CV% 21,77 25,09 26,94 22,26 33,44 53,39 

Os itens Resultados e Discussão também podem ser apresentados em 
separado.Neste caso, os resultados não devem ser repetidos no item discussão.
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Material ilustrativo 

As ilustrações, designadas sempre como figuras, referem‐se a uma variedade 
de materiais, tais como: gráficos, quadros, desenhos, fotografias, microfotografias, 

mapas  ou  outras  formas  pictográficas  necessárias  à  melhor  visualização  e 

compreensão do texto em espaço simples. 

Devem ser inseridas tão perto quanto possíveis do trecho em que são 

mencionadas. São enumeradas em algarismos arábicos na ordem em que se 

apresentam no texto. Os títulos devem ser breves e claros, dispensando consulta do 

texto e da fonte, devendo ser colocados na parte superior, tamanho da fonte

igual ao do texto, precedidos da palavra designativa, seguidos do número de 

ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos e travessão, devendo 

todo o texto ser centralizado. 

A legenda, notas, fonte e outras informações necessárias à sua compreensão 

devem ser indicadas após a ilustração, na parte inferior, tamanho da fonte 

menor que a utilizada no texto em espaço simples e centralizado. Se utilizar ou

modificar  uma figura publicada, cite a fonte original (elemento

obrigatório) e constar na lista de referência.

Tabelas 

Conjunto de dados estatísticos, dispostos em determinada ordem de 

classificação, expressam as variações qualitativas de um fenômeno, cuja finalidade 

básica é resumir ou sintetizar dados. 

O título deve ser breve e claro, dispensando consulta do texto e da fonte, 

devendo ser colocado na parte superior, tamanho da fonte igual ao do texto, 

precedidos da palavra designativa, seguidos do número de ordem de ocorrência no 

texto, em algarismos arábicos e travessão, devendo ser justificados, como o 

exemplo acima. 

A legenda, notas, fonte e outras informações necessárias à sua compreensão 

devem ser indicadas após a tabela, na parte inferior, tamanho da fonte menor que a 

utilizada no texto. 

A tabela deve ser colocada preferencialmente em posição vertical, facilitando 

a leitura dos dados, entretanto, se necessário, podem ser colocadas na posição 
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horizontal. Quando intercaladas no texto, devem estar o mais próximo possível do 

trecho em que são mencionadas. 

CITAÇÕES NO TEXTO: 

1. “APUD” = CITADO POR:

Deve ser evitado. É a menção de um documento ao qual não se teve acesso.

Pode ser de uma citação direta ou indireta. No texto, devem ser indicados: 

o sobrenome do(s) autor(es) e o ano do trabalho não consultado;

 a expressão latina "apud" (citado por); 

o sobrenome do(s) autor(es) e o ano da obra consultada.

Exemplos: 

Segundo Pearson (1909) apud Carpenter (1980) 

(PEARSON, 1909 apud CARPENTER, 1980) 

Esse tipo de citação só deve ser utilizada nos casos em que o documento original 

não foi recuperado (documentos muito antigos, dados insuficientes para localização 

do material etc.). 

2. COMUNICAÇÃO PESSOAL E INFORMAÇÃO VERBAL

Podem ser feitas por meio de documentos de divulgação restrita, correspondências 

pessoais, apresentações orais em eventos não disponíveis em formato publicado; 

não devem fazer parte da lista de referências, mas os dados devem ser disponíveis 

em nota de rodapé, com autorização dos responsáveis pela informação. 

Quando se tratar de dados obtidos por informação verbal (palestras, debates dentre 

outros) indicar, entre parênteses (informação verbal) e os dados disponíveis em nota 

de rodapé. 

No texto após a citação, identificar, entre parênteses, a forma de acesso à 

informação. 

Exemplo: i 

Comunicação pessoal 
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em setembro de 1997 

Informação verbal 

 

O  novo  medicamento  estará  disponível  até  o  final  deste  semestre  (informação 

 

Londres, em outubro de 2001. 

3. CITAÇÕES NO TEXTO:

A citação no texto está diretamente vinculada à lista de referências. As 

chamadas no texto pelo sobrenome do autor, pela instituição responsável ou pelo 

título incluído na sentença devem obedecer à forma adotada na referência. 

Os autores fora dos parênteses devem ser indicados em letras maiúsculas e 

minúsculas, separados por vírgula e o último nome separado com a letra  “e”. 

Quando os autores estiverem entre parênteses, devem ser apresentados em letras 

maiúsculas, separados por ponto e vírgula. 

Na lista de referências, caso apareça obra ou trabalho do mesmo autor, colocar 

na ordem cronológica. 

Citação com um autor 

Exemplos: 

Início do parágrafo 

Allan (1979) verificou que as vacinas […] 

Final do parágrafo  

[…] (ALLAN, 1979). 

Citações com dois autores 

7 Notícia fornecida por John A. Smith no Congresso International de Engenharia, em 

Em nota de rodapé 

verbal)7
 

No texto 

6  Informação fornecida por JUNQUEIRA no Congresso Internacional de Fisiologia, 

Em nota de rodapé 

Segundo Junqueira, 2001 (comunicação pessoal)6
 

No texto 
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Exemplos: 

No texto 

Lopes e Macedo (1983) 

Final do parágrafo 

(LOPES; MACEDO, 1983) 

Citações com três autores 

Exemplos: 

No texto 

Besse, Lopes e Machado (1983) 

Final do parágrafo 

(BESSE; LOPES; MACHADO, 1978) 

Citações com mais de três autores 

Indicar o primeiro autor, seguido da abreviatura da expressão latina et al. sem 

itálico. 

Exemplos: 

No texto 

Machado et al. (1978) 

Final do parágrafo 

(BESSE et al., 1990) 

A expressão latina “et al.” (e outros), pode ser usada nas citações de autores no 

texto e nas referências. 

Evitando, desta forma, o uso nas citações da expressão “e colaboradores”. 

Diversos documentos de um mesmo autor 

Se publicados em um mesmo ano, são distinguidos pelo acréscimo de letras 

minúsculas, inseridas sem espacejamento após a data e devem ser listados em 

ordem cronológica, conforme a lista de referências. 

Exemplos: 

Curi (1998a); Curi (1998b) ou (CURI 1998a,b) 

Se publicados em anos diferentes e mencionados simultaneamente, têm suas datas 

separadas por vírgula, em ordem cronológica. 

Exemplo: 

uso do et al. deve ser mencionado em itálico 
(ABNT, 2018).
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Curi (1998, 2001, 2010) 

Diversos documentos de vários autores 

No texto, quando mencionados simultaneamente, devem ser separados por vírgula e 

listados em ordem alfabética, independente do número de autores e o último nome 

separado com a letra “e”. 

Exemplo: 

Besse (2011), Lopes (1975) e Machado (1976) estudaram […] 

Pearson e Carpenter, 1980 e Pereira Neto, 1990 

Besse, Lopes e Machado (1983), Carneiro (1990) e Dias et al. (2001) 

No final do parágrafo, os autores, quando mencionados simultaneamente, devem 
ser separados por ponto‐e‐vírgula e listados em ordem alfabética, independente do 
número de autores. 

Exemplo: 

(BESSE, 2011; LOPES, 1975; MACHADO, 1976) 

(PEARSON; CARPENTER, 1980; PEREIRA NETO, 1990) 

(BESSE; LOPES; MACHADO, 1978; CARNEIRO, 1990; DIAS et al., 2001) 

4. Autores diferentes com coincidência de sobrenome e ano

Acrescentar iniciais dos prenomes para estabelecer as diferenças. 

Exemplos: 
(BARRETO, C., 1991); (BARRETO, S., 1991) 

Se ainda existir coincidência, colocam‐se os prenomes por extenso. 
Exemplos: 

(BARRETO, Celso, 1991); (BARRETO, Carlos, 1991) 

5. Entidades coletivas

Citar, por extenso, apenas na primeira vez, o nome da entidade responsável, 

seguido da data da publicação do documento; nas demais citações, mencionar 

apenas a sigla e o ano. 

Exemplo: 



22 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1984). 

(AMERICAN CANCER SOCIETY, 2011). 

e 

A WHO (1984) constatou […] ou (WHO, 1984) 

A ACS (2011) constatou […] ou (ACS, 2011) 
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5. CONCLUSÕES (CAIXA ALTA arial 12 negrito centralizado)

A isca utilizada de thiametoxan nos ensaios apresentou-se eficaz no controle 

de M. domestica tanto em ambiente controlado quanto no ambiente a campo. 

Considerações finais 

O autor poderá optar por incluir o item considerações finais, com o mesmo formato 

da conclusão (neste item o autor pode ficar livre para considerações sobre todo 

o tema do trabalho). 

As conclusões ou a conclusão deve responder o objetivo do trabalho 
de forma sucinta e direta.
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ANEXO OU ANEXOS (CAIXA ALTA arial 12 negrito centralizado)

15 enteres arial 12 

14 enteres arial 12 
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ANEXO A (CX ALTA arial 12 negrito centralizado) – Título (cx baixa arial 12 negrito centralizado)

Elemento  opcional:  constitui-se  de  suportes  elucidativos,  vinculados  ao  tema 
central do trabalho e indispensáveis à sua compreensão, de caráter complementar, 
não elaborado pelo autor da obra.  
Os anexos, quando mais de um, devem ser designados por letras maiúsculas, 
podendo inclusive, ter cabeçalho próprio.  
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APÊNDICE OU APÊNDICES (CAIXA ALTA arial 12 negrito centralizado)
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APÊNDICE A (arial 12 negrito centralizado) – Título (cx baixa arial 12 negrito centralizado)

Quando houver mais de um apêndice, deve-se identifica-los por letras 

maiúsculas seguidas de hífen e pelos respectivos títulos. 

Elemento opcional. Os apêndices são constituídos de suportes elucidativos não 
essenciais à compreensão do trabalho; de caráter informativo, podem ser eliminados 
sem prejuízo ao entendimento. Os apêndices são elaborados pelo autor da 
publicação. 




